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Dokumentace zadávacího řízení
pro podání nabídky
pro pod limitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení
podle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen "zákon")
Název veřejné zakázky:

111/44319 Posluchov
(dále jen "veřejná zakázka")

Zadávací řízení bylo uveřejněno

ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:
Z2016-005434.

Zadavatelé:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
IČO: 70960399

Práva a povinnosti v dokumentaci

zadávacího řízení neuvedené se řídí zákonem.

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
IČO:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
Adresa profilu zadavatele:

Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace
70960399
Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
Ing. Drahomír Babnič, ředitel
Ing. Jindřiška Ochmannová
ochmannova@ssok.cz
+420 585 170 338
https://www.tenderarena.cz/profily/ssok

Zadavatel komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 zákona zásadně písemně.
Písemná komunikace mezi zadavatelem (zástupcem zadavatele) a dodavatelem musí
probíhat elektronicky, s výjimkami stanovenými v § 211 odst. 3 zákona.

Vymezení některých pojmů

2.

2.1
Zadávacími
podmínkami
veškeré zadavatelem stanovené

se v souladu s

-

podmínky průběhu zadávacího řízení,

-

podmínky účasti v zadávacím řízení,
pravidla pro snížení počtu účastníků
předběžných nabídek nebo řešení,

§ 28 odst. 1 písmo a) zákona rozumí

zadávacího

řízení

nebo

snížení

-

pravidla pro hodnocení nabídek,

-

další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

počtu

2.2
Zadávací dokumentací se v souladu s § 28 odst. 1 písmo b) zákona rozumí veškeré
písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované
účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212
zákona a výzev uvedených v příloze Č. 6 k zákonu.

2.3
Označení částí zadávaci
dokumentace,
zadavatele spolu s identifikací těchto osob:
-

které

vypracovaly

osoby

odlišné

od

projektová dokumentace "lIli44319 Mariánské Údolí - Posluchov"; zpracovatel: Cekr CZ
S.r.O.,
IČO: 278 21 251, se sídlem Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, (v 09/2016 pod
zakázkovým číslem 0795-16i3),
(dále jen" projektová dokumentace").

2.4
Zadavatel uveřejnil v soůladu s § 96 odst. 1 zákona na svém profilu zadavatele
zadávací dokumentaci v plném rozsahu, s výjimkou formulářů podle § 212 zákona a výzev
uvedených v příloze č. 6 k zákonu.
2.5
Dokumentací zadávacího řízení se rozumí tento dokument nazvaný "Dokumentace
zadávacího řízení pro podání nabídky".
2.6
Dokumentací zadávacího řízení pro podání žádosti o účast se rozumí samostatný
dokument nazvaný .Dokumentece zadávacího řízení pro podání žádosti o účasť'.
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3.

Předmět veřejné zakázky

3.1 Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem

plnění

veřejné

zakázky

jsou

stavební

úpravy

stávající

silnice

111/44319

v intravilánu a extravilánu mezi obcí Mariánské Údolí a obcí Posluchov v úseku délky cca

m.

1700

Staničení ZÚ 0,200 km - KÚ 1,900 km
Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s
realizací veřejné zakázky, jako je např. zpracování dokumentace skutečného provedení
stavby, zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů (stavební suť apod.), provedení
veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech dalších povrchů dotčených
stavební a montážní činností do původního stavu.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních podmínkách (Příloha Č. 2
dokumentace zadávacího řízení) a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis pracP') , (Příloha Č. 3 dokumentace
zadávacího řízení).

3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Zadavatel
vymezil
předmět veřejné zakázky
podle
klasifikačního systému pro účely yeřejných zakázek:

hlavního

slovníku

jednotného

Kód CPV:
45233142-6

Práce na opravě silnic

3.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem
činí 10 810 809,- Kč bez DPH. .

podle § 16 a násl. zákona

3.4 Financování veřejné zakázky
Veřejná zakázka je spolufinancována

ze zdrojů SFDI.

3.5 Významné činnosti při plnění veřejné zakázky, jež musí být plněny přímo vybraným
dodavatelem
Zadavatel požaduje, aby významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo
vybraným dodavatelem.
Za významné činnosti při plnění veřejné zakázky určuje zadavatel:
-,

-

pokládku živičných vrstev.

3.6 Ostatní podmínky
Zadavatel nepřipouští

podmiňovat

žádost o účast jakýmikoli jinými podmínkami,

než jsou

stanoveny v zadávací dokumentaci.
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4.

Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:

duben 2017.

Předpokládaný

červen 2017.

termín ukončení plnění veřejné zakázky:

Zadavatel upozorňuje, že se jedná se o předpokládané termíny plnění, které se mohou
změnit s ohledem na průběh zadávacího řízení a podmínky stanovené v návrhu smlouvy o
dílo.

5.

Požadavky na prokázání kvalifikace

5.1
Požadavky zadavatele na kvalifikaci jsou stanoveny v dokumentaci zadávacího řízení
pro podání žádosti o účast.
5.2
Splnění kvalifikačních předpokladů
zadávacího řízení, v žádosti o účast.

6.

v užším řízení dodavatelé prokazují v první fázi

Obchodní a platební podmínky

6.1
Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy
"návrh smlouvy', (Příloha Č. 2 dokumentace zadávacího řízení).
6.2
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán účastníkem
zadávacího řízení nebo statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jinou osobou
prokazatelně oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení; v takovém případě doloží
účastník zadávacího řízení toto oprávnění v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce.
6.3
Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující
smluvní strany na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem
tak, aby bylo vymezení účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné.
V případě nabídky
podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem
zadávacího řízení) jsou dodavatelé povinní doplnit ustanovení o společné odpovědnosti
dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele, a tomu
odpovídající slovní tvary v návrhu smlouvy a počet stejnopisů návrhu smlouvy.
6.4
Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu smlouvy údaje a přílohy, které jsou
výslovně vyhrazeny pro doplnéní ze strany účastníka zadávacího řízení nebo u kterých to
vyplývá ze zadávací dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění
návrhu smlouvy či jejích příloh,
6.5
Podává-Ii nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení),
jsou povinni přiložit k předmětné smlouvě originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž
závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím
osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či
vzniklých v důsledku
prodlení. či jiného porušení smluvních
nebo jiných povinností
v souvislosti s plněním předmětu' veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po
celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné
zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn
zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či
jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem.
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V případě, že část plnění veřejné zakázky bude plněna poddodavatelem, je
účastník zadávacího řízení povinen v příloze návrhu smlouvy uvést, jaká konkrétní
věcně vymezená část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které
osoby to budou. Tím není dotčena výlučná odpovědnost účastníka zadávacího řízení za
6.6

poskytování řádného plnění.

7.

Požadavky na způsob zpracování ceny plnění

7.1
Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění oceněním položek soupisu
prací, jež jsou součástí projektové dokumentace.
7.2
Nabídkovou cenou se rozumí cena vyjadřující součet položek soupisu prací, jež
je součástí projektové dokumentace, v Kč bez DPH uvedená v rekapitulaci soupisu prací
(dále jen .nebidkové cena").

7.3

Nabídkovou cenu účastník zadávacího řízení uvede do krycího listu. Nabídková

cena uvedená v krycím listu musí odpovídat součtu všech cen zjištěných oceněním všech
jednotlivých položek soupisu prací, jež je součástí projektové dokumentace. Účastník
zadávacího řízení je odpovědný za obsah jím podané nabídky.

7.4
Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvyse přípustná a
nepřekročitelná (s výjimkami stanovenými v návrhu smlouvy). Účastník zadávacího řízení je
povinen do nabídkové ceny zahrnout všechny náklady či poplatky a další výdaje, které mu
při realizaci veřejné zakázky podle zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout.
Podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy. Součástí nabídkové ceny musí být veškerá
plnění dodavatele z titulu splněnLpovinností stanovených návrhem smlouvy.

7.5

Nabídka musí obsahovat řádně oceněný soupis prací.

7.6
Jednotlivé číselné údaje (v oceněných jednotlivých soupisech prací a krycím
listu) je účastník zadávacího řízení povinen stanovit, případně zaokrouhlit, na dvě
desetinná místa.
7.7
DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené podle zákona č. 235(2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Není-Ii účastník zadávacího řízení registrovaným plátcem DPH, tuto skutečnost
výslovně uvede prohlášením v návrhu smlouvy.

8.

Hodnocení nabídek

8.1 Ekonomická výhodnost nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno
ekonomické výhodnosti.

v souladu

s § 114 odst.

1

zákona

podle jejich

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta první
zákona podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

8.2 Kritéria kvality
Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- Lhůta pro provedení díla.
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8.3 Pravidla pro hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písmo a) zákona kritéria hodnocení takto:
-

Nabídková

cena,

-

Lhůta pro provedení díla.

V rámci kritéria hodnocení
Nabídková
cena bude hodnocena nabídková cena
zpracovaná podle čI. 7 dokumentace zadávacího řízení. Jako nejvýhodnější nabídka
bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou. Údaj o nabídkové ceně
rozhodný pro hodnocení
účastník zadávacího
řízení uvede do krycího listu
nabídky.
V rámci kritéria hodnocení Lhůta pro provedení díla bude hodnocena doba realizace
stanovená podle následujících odstavců. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena
nabídka s nejkratší dobou realizace. Údaj o době realizace rozhodný pro hodnocení
účastník zadávacího řízení uvede do krycího listu nabídky.
Lhůtou pro provedení díla se rozumí lhůta pro provedení díla podle čI. 4 odst. 2 návrhu
smlouvy, tj. časový úsek od předání staveniště do dne dokončení a předání díla
(podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy). Lhůtu pro provedení díla je účastník
zadávacího řízení povinen stanovit v celých kalendářních dnech a zahrnout do ní
každý, i započatý, kalendářní den ode dne předání staveniště (včetně dne předání
staveniště) do dne dokončení a předání díla (včetně dne předání díla).
Do lhůty pro provedení díla je účastník zadávacího řízení povinen zahrnout všechny
případné technologické přestávky a přerušení prací v důsledku běžných povětrnostních
podmínek odpovídajících roční době, ve které budou stavební práce prováděny. Údaj o
době realizace musí odpovídat účastníkem zadávacího řízení zpracovanému časovému
a finančnímu harmonogramu prací, jenž bude tvořit přílohu návrhu smlouvy.
Účastník zadávacího řízení je povínen stanovit lhůtu pro provedení díla v souladu
s čI. 4 Dokumentace zadávaciho řízení pro podání nabídky, jinak
nabídka
nesplňuje zadávací podmínky.
8.2
Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písmo b) zákona metodu vyhodnocení
nabídek v jednotlivých kritériích takto:
Pro vyhodnocení nabídek bude použita bodovací metoda se stupnicí v rozsahu O až
100 bodů. Každé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost
nabídky v rámci příslušného kritéria hodnocení.
Pro číselně vyjádřitelné
hodnotu kritéria, tj.:

kritérium hodnocení,

-

Nabídková

-

Lhůta pro provedení díla,

pro které má nejvýhodnější

nabídka nejnižší

cena,

získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnocéné nabídce.
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

počet bodů kritéria

=

nabídka s nejnižší hodnotou
-----~--------------------------------hodnocená nabídka

x 100 (bodů)
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Takto vypočtená bodová hodnocení budou stanovena, resp. zaokrouhlena,
na 2 desetinná
místa a budou dále násobena vahou příslušného kritéria hodnocení. Takto zjištěná bodová
hodnocení budou následně rovněž stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná místa.

8.3

Zadavatel stanovil v souladu s § 115
matematický vztah mezi kritérii takto:
•

Nabídková

.

Lhůta pro provedení

odst.

1 písmo c) zákona váhu nebo jiný

cena
díla

%,

váha:

85

váha:

15 %.

Na základě součtu výsledných bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií
hodnocení bude stanoveno
pořadí úspěšnosti jednotlivých
nabídek. Ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria
hodnocení v součtu.

8.4

8.5

Pro hodnocení jsou rozhodné

ceny bez DPH v Kč.

9.

Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky.
Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a
bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.

10.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel s ohledem
neorganizuje.

11.

na

předmět

plnění

veřejné

zakázky

prohlídku místa

plnění

Vysvětlení zadávací dokumentace

11.1
Zadavatel může v souladu s § 98 odst. 1 zákona zadávací dokumentaci vysvětlit,
pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele,
a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.
11.2

Dodavatelé mohou písemně požadovat v souladu s § 98 odst. 3 zákona vysvětlení

zadávací

dokumentace.

11.3
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé zasílat v písemné
formě velektronické
podobě k rukám zástupce
zadavatele uvedeného v čI. 1

dokumentace zadávacího řízení e-mailem nebo datovou zprávou na kontaktní údaje
uvedené v čI. 1 dokumentace zadávacího řízení.
V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační
a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost
vztahuje.
11.4

11.5
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel
vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto
dodavatele.
.
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11.6
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení
doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odst. 11.1
dokumentace zadávacího řízení.

Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení
poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odst. 11.1 dokumentace zadávacího řízení.

11.7

11.8
Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které
se neuveřejňují podle § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem
dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. Odst. 11.1
dokumentace zadávacího řízení se v takovém případě nepoužije.

12.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

12.1
Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit
zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci.

Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci
zadavatel uveřejnění nebo oznámí dodavatelům stejným způsobem jako zadávací
podmínku, která byla změněna nebo doplněna.
12.2

12.3
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel
současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
12.4
V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit
okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání
změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

13.

Lhůta a místo pro podání nabídek

13.1

Lhůta pro podání nabídek:

lhůta pro podání nabídek
výzvě k podání nabídek.

bude

uvedena

ve

13.2

Místo podání nabídek:

místo pro podání nabídek
výzvě k podání nabídek.

bude uvedeno

ve

13.3
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené
výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.

14.

Otevírání nabídek

14.1

Termín otevírání nabídek:

termín otevírání nabídek
výzvě k podání nabídek.

14.2

Místo otevírání nabídek:

místo otevírání nabídek
výzvě k podání nabídek.

bude

bude

uveden

ve

uvedeno

ve

14.3
Otevírání nabídek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení
(jedna osoba za účastníka zadávacíhc řízení, která se prokáže plnou mocí či pověřením,
nejde-Ii o statutární orgán či jeho člena či jinou oprávněnou osobu zapsanou ve veřejném
rejstříku).
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15.

Zadávací lhůta

15.1
Zadavatel v souladu s § 40 zákona stanovuje zadávací lhůta (lhůta, po kterou
účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit) v délce 180 dnů,

15.2

Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží
po Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246
zákona.

16.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího

řízení

16.1
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího
řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů
od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel
může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.
16.2
Povinnost podle předchozího odstavce dokumentace zadávacího řízení účastníku
zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
-

podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
nedošlo k ovlivnění
nabídek a

-

kritérií pro snížení

počtu účastníků

zadávacího

řízení nebo

nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek,

16.3
Dozví-Ii se zadavatel, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost uvedenou
vodst. 16,1
dokumentace
zadávacího řízení, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze
zadávacího řízení. Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o
jeho vyloučení s odůvodněním.

17.

Podmínky a požad~vky na zpracování a podání nabídky

17.1

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě.

17.2

Zadavatel

neumožňuje

podávat

nabídky

prostřednictvím

elektronického

nástroje.

17.3

Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce,

17.4
Nabídka v listinné podobě musí být v souladu s § 107 zákona doručena v řádně
uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy "Neotevírat".
V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější)
obálka označena názvem veřejné zakázky.
17.5
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v
zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní
nepřihlíží.
17.6

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

17.7
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
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17.8
Zadavatel podle § 107 odst. 5 zákona vyloučí ze zadávacího řízení účastníka
zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli,
nebo podal nabídku a současně' je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího
řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel odešle bezodkladně
účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

17.9

V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny:

-

identifikační údaje účastníka zadávacího řízení v rozsahu uvedeném v § 28 odst.
písmo g) zákona,

-

identifikace části veřejné zakázky, do které je nabídka podávána, je-Ii veřejná
zakázka rozdělena na části,

-

nabídková cena, je-Ii to požadováno podle čI. 7 dokumentace zadávacího řízení,

-

případně další údaje,

-

podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka zadávacího řízení a datum podpisu.

Krycí list zadavatel doporučuje zpracovat podle přílohy

č.

1 dokumentace zadávacího řízení.

17.10 Součástí nabídky musí být seznam poddodavatelů, kteří se budou ve smyslu §
105 zákona podílet na plnění veřejné zakázky, zejména poddodavatelů, kterými účastník
zadávacího řízení prokazoval splnění části profesní způsobilosti nebo ekonomické či
technické kvalifikace, jejichž plnění na veřejné zakázce bude vyšší než 5% z hodnoty
nabídkové ceny, nebo čestné prohlášení o tom, že účastník zadávacího řízení nebude
při plnění veřejné zakázky využívat poddodavatele, jejichž plnění na veřejné zakázce
by bylo vyšší než 5% z hodnoty nabídkové ceny, (dále jen "seznam poddodavatelů").
Seznam poddodavatelů zadavatel doporučuje zpracovat podle přílohy č. 3 dokumentace
zadávacího řízení.
17.11 Součástí nabídky musí být seznam členů realizačního týmu, kteří se budou
podílet na plnění veřejné zakázky (dále jen "seznam členů realizačního týmu"), pokud se
budou na plnění veřejné zakázky podílet jiné osoby nebo další osoby, než osoby, jimiž
účastník zadávacího řízení prokazoval kvalifikaci v žádosti o účast. V případě, že se
budou na plnění veřejné zakázky podílet jiné osoby, než osoby, jimiž účastník zadávacího
řízení prokazoval kvalifikaci v žádosti o účast, je účastník zadávacího řízení povinen
postupovat podle § 88 zákona. Seznam členů realizačního týmu zadavatel doporučuje
zpracovat podle předlohy (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).
17.12 Součástí nabídky musí být oceněný soupis prací. Účastník zadávacího řízení

není oprávněn, vedle ocenění položek soupisu prací, provádět v soupisu prací
jakékoliv změny (zejména měnit strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební objekty,
měnit názvy, popisy, měrné jednotky, počty měrných jednotek či jiné informace uvedené u
jednotlivých položek jednotlivých soupisů prací, doplňovat či odstraňovat položky
jednotlivých soupisů prací apod.). Jednotlivé soupisy prací určené k ocenění účastníkem
zadávacího řízení jsou součástí jednotlivých projektových dokumentací.
Oceněný soupis prací předloží ·účastník zadávacího řízení v nabídce v listinné podobě a
zároveň v elektronické podobě' ve formátu xml datovém předpisu XC4. Popis datového
formátu xml je umístěn na stránkách www.xc4.cz a zároveň na těchto stránkách je možné
neoceněný soupis prací ocenit. Elektronická podoba oceněných soupisů prací bude
předložena na vhodném datovém nosiči (např. CD, DVD, flash disku apod.).
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17.13

Účastník zadávacího

řízení předloží nabídku

1x v originále

v listinné

podobě

(včetně oceněného soupisu prací v listinné podobě) a 1 x velektronické podobě na
CDIDVD (včetně oceněného soupisu prací v elektronické podobě ve formátu xml datovém
předpisu xc4. Všechny listy originálu nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak,
aby byly dostatečně zabezpečeny proti jejich vyjmutí z originálu nabídky. Všechny výtisky
budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých
výtisků, budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.
17.14

-

Nabídka bude předložena v následující struktuře:
krycí list nabídky,

- obsah nabídky (s uvedením čísel stránek),
-

řádně doplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka
zadávacího řízení,

- cena plnění v členění podle čI. 7 dokumentace zadávacího řízení,
- doklad o složení jistoty, je-li požadována,
- ostatní dokumenty,
-

údaj o celkovém počtu listů nabídky.

Uvedené jednotlivé součásti nabídky účastník zadávacího
zřetelně oddělí barevnými předělovými listy.
17.15

17 .16 Požadavky na formu nabídky uvedené v odst.
zadávacího řízení mají doporučující charakter.

18.

17.13

řízení

ve své nabídce

až 17.15

dokumentace

Další podmínky a práva zadavatele

18.1
Náklady spojené s účastí.v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení
sám. Nabídky ani jejich části se (5 výjimkou originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky,
je-Ii požadována jistota) účastníkům zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek
nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadávacím řízení.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem, je 'vybraný dodavatel povinen o této změně zadavatele
bezodkladně písemně informovat.
18.2

18.3

Zadavatel si nevyhrazuje změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 zákona.

18.4

Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 101 zákona.

18.5

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ve smyslu § 102 zákona.

18.6

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona.

18.7
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka
zadávacího řízení i u třetích osob a účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu
poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
18.8
Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je v souladu s § 104 odst. 2
jako podmínku pro uzavření smlouvy povinen předložit
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19.

-

identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu,

-

doklady, z nichž vyplývá vztah
těmito doklady jsou zejména

všech osob podle

písmene

a) k dodavateli;

1.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

z.

seznam akcionářů,

3.

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4.

společenská smlouva, zakladatelská

listina nebo stanovy.

Seznam příloh

Příloha Č. 1

Vzor krycího listu

Příloha Č. 2

Návrh smlouvy

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4

Seznam členů realizačního

Příloha Č. 5

Projektová dokumentace včetně soupis prací

V Olomouci dne

týmu

- 1 -12- 2016

Ing. Draho ír Babnič, ředite
Správy si ic Olomouckého
příspěvk vá organizace

prispěvková o rgo ni ac e
pošrovn přihrádka 7
Liponska i20, 772 II OJ lnO\M
í

'.I
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Příloha Č. 1 dokumentace zadávacího
Předloha

řízení pro podání nabídky

krycího listu nabídky

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:

111/44319 Posluchov

Účastník zadávacího řízení:
Jméno (název / obchodní
příjmení)
Sídlo / místo podnikání

firma / jméno a
/ bydliště

Právní forma
Obchodní rejstřík / živnostenský
evidence

rejstřík / jiná

IČO
DIČ
Je / není plátce DPH
Bankovní ústav
Číslo účtu
Osoba oprávněná zastupovat

účastníka, funkce

Telefon
E-mailový kontakt
pro komunikaci se zadavatelem
Nabídková cena podle čI. 7 dokumentace
zadávacího řízení pro podání nabídky:

...................

,- Kč bez DPH

Lhůta pro provedení díla v kalendářních dnech
podle čI. 8 dokumentace zadávacího řízení pro
podání nabídky:
Datum:

Razítko a podpis oprávněné

osoby:.

Pozn. při zpracování žádosti o účost budou v případě spojení dodavatelů uvedeny v krycím listu údaje o
všech spojených dodavatelích, a to přidáním dalších řádků tabulky ve stejné struktuře jako výše.

SPRÁVA

Ministerstvo
dOpra~Y
~~
Státní fond dopravní
:\
Infrastruktury
:l

OLOMOUCKÉHO

SILNIC
KRAJE

SMLOUVA O DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele:

,,111/44319 Posluchov"
uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e dna

tel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v O~ u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Drahomírcm BABNIČEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických
Ing. Ivo Černý - technický náměstek (585 170 336)
Jaroslav Krempl- vedoucí SÚ Olomouc
Ing. Václav Arnoš - vedoucí TSÚ SÚ Olomouc
Mgr. Milan Středa - investiční technik SÚ Olomouc
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 36430811/0100
Tel: 585 170311

a
Z h o t o v i tel:
se sídlem:

.

kontaktní adresa:

.

Zápis v OR u

.

IČO:
Telefon:

DIČ:
.

.

e-mail:

Bankovní ',spojení:

.
.

Císlo účtu:

.

Prováděním díla povčřena organizační jednotka:

...................................................................
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
ve věcech technických oprávněn k jednání:
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Strana 1 (celkem 10)

1. Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

,,111144319 Posluchov"
v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen "dílo").

rozpočtem

zhotovitele

2. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace
ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh
v České republice.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli,
stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací
jiné osoby, oznámí objednateli jejích název, jméno nebo obchodní firmu a jejich
specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou
zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky
platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").
4.

Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

5.

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na
tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto
ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

6.

Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

.

2. Podklady
l. Závaznými podklady k provedení dílajsou:
- Tato smlouva
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým
položkovým rozpočtem ze dne
, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen
"položkový rozpočet")
2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
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3. Cena díla
1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen "celková cena díla").
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami,
stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:
Cena celkem bez DPH

................

Kč

DPH 21%

. ..............

Kč

Celková cena díla vč. DPH .

. ............ .

Kč

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro
ocenění a vyčíslení změn, bude zhotovitelem
použito jednotkových
cen uvedených
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele.
V případě ocenění víceprací, které
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku URS cenové
úrovni odpovídající době provedení prací.
4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze Č. 1 k této smlouvě mohou být
realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
5. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.
4. Termín plnění
l. Předání staveniště: duben 2017.
2. Lhůta pro provedení díla:

kalendářních

dnů od předání staveniště

3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
4. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé
povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební
práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno
pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do
stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny.
Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení
prací.
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5. Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé
stavby dle projektové dokumentace
a položkového
rozpočtu. Dílo je dokončeno,
je-li
předvedena jeho způsobilost.sloužit
svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou

dokumentací a položkovým rozpočtem, vyjma ostatních dokumentů uvedených níže.
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou
vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán
zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání
díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné
geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem
objednateli do 45 dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením
případných vad a nedodělků ..
2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených
projektovou dokumentací, t0l!to smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí
dokumentaci.

nedokončená

práce oproti projektové

4. Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí
popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do
10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků,
nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba
1. Zhotovitel

poskytuje

záruku za jakost

v trvání

60 měsíců

na celé

dílo s výjimkou

vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců.
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené
touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
3. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou
vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá
konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.
.
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5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Objednatel se zavazuje
nebo dopisem.
7. Zhotovitel

zjištěné

je povinen nejpozději

vady neprodleně

do 7 pracovních

písemně

oznámit

zhotoviteli

dnů od obdržení reklamace

e-mailem

písemně nebo

mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává.
8. Zhotovitel
se zavazuje zahájit práce na odstraňování
vad, oprávněně
uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad
nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval
neoprávněně,
tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele,
a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady,
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti
s odstraněním vady, vzniklé náklady.
10. Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance)
neodpovídá
příslušným
technickým
normám,
je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli
přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že
záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky
1. Veškeré provedené práce .11a díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách
dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem lx
za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací
protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen ob
jednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle
čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících
10% ceny díla bude uhrazeno
po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků,
3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.
Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona Č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:
• údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
• číslo smlouvy a den jejího uzavření
• předmět díla
• číslo faktury
• fakturovanou částku
• datum uskutečněnízdanitelného
plnění
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• razítko a podpis. oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost,
správnost faktury
• vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

formální

a věcnou

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené,
či oprávněně vystavené faktury objednateli.
5. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr),
soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za
stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů
XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na
stránkách www.xc4.cz.

6. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby souvisejici
výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto,
že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že
poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí
dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel
(zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce
1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho
ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla
objednateli.
2. Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den pro
dlení.
3. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných
při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý zapo
čatý týden a každou jednotlivou vadu.
4. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.
5. Splatnost smluvních pokut dle předchozích
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

ustanovení

byla dohodnuta

na 14 dnů od

6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.
9. Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění
vad a nedodělků, a to
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minimálně v rozsahu stanoveném zákonem Č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
přílohy Č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

3. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy,
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

ale mohou sloužit jako

5. Zhotovíte I je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla.
Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude
zhotoviteli účtována jednoráiová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
6. Zhotovitel je povinen předát po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust.
§ 154 odst. 1 písmo d) a § 157 odst. 3 zák. Č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001 :2001.
10. Ostatní ujednání
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě
písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými
místními podmínkami.
2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli
zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech
podzemních i nadzemních Inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí.
Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za
poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost
objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
odpovídajících pracovních podmínek
opatření k požární ochraně
stanovených příslušnými práv.ními předpisy.
4. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě
bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
5. Dodací podmínky:
stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Povolení uzavírky a osazení
dopravního značení zajistí zhotovitel,
který bude po celou dobu provádění díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu,
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- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí
vzniklých v souvislosti s prováděním díla,

zhotovitel,

rovněž tak likvidaci odpadů

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci,
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici,
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních
zkoušek požaduje objednatel
provádět dle TKP a Č~N z nich vyplývajících,
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných
zkoušek a
měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla),
- zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy předložit

-

-

-

-

objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním
deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude
přizván zástupce objednatele,
od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písmo e) zákona Č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které jim. způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel
vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,
zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností,
zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
~ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
~ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v "Závěrečné zprá
vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací" (viz.TKP).
~ doklad o nakládání s odpady
~ fotodokumentace z průběhu provádění dila v digitální podobě na CD,
objednatel zajistí sVÝ111 jménem a na své náklady koordinátora BOZP,

- technický dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci,

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl
přílohou zadávací dokumentace) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce
investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč.
zhotovitel se zavazuje nejpozději 60 dnů od předání díla objednateli, předložil
objednateli seznam všech subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky uhradil více
než 10% z celkové ceny díla. Má-Ii subdodavatel formu akciové společnosti, je
povinen předložit i seznam akcionářů
tohoto subdodavatele. V případě, že provádění
díla bude přesahovat do následujícího kalendářního roku, předloží uvedený seznam
subdodavatelů do 28: února následujícího roku v souladu s § 147a zákona Č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nelze tento seznam
sestavit, poskytne tuto informaci objednateli ve lhůtách uvedených v § 147a zákona Č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že tak
neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30000,- Kč, přičemž
jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to
v plném rozsahu vedle smluvní pokuty,
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- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti' za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně
díla,
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového
subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
subdodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání
1. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem Č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejľí.ování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho
financováním, po dobu 10 let, od finančního ukončení projektu nejméně však do 31. 12.2027:
a)

uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály
projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu.
Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně Č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
nebo v zákoně Č. 586/1992 Sb., o dani z
příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daľí.ovou
evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená
lhůta.

b)

umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly
účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické
realizace projektu,', zejména ve smyslu zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky
nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti, Tímto ujednáním nejsou
dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní
samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo
financí, Evropský ~účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a
certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů
dle předpisů ČR a EU),

c)

poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady,
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a
nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,

d)

umožnit na výzvu 'poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu
zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,

e)

poskytnout veškeré
doklady SOUVlseJlCl
s realizací
projektu
a plněním
monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní
orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní
orgán, Uzemní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení
zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům
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je zhotovitel dále" povinen poskytnout součinnost při kontrolách
stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.
3. V případě, že objednatel .neobdrží finanční
SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy.

prostředky

od zřizovatele

minimálně

ve

případně z dotace

4. V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně
Z dotace SFDI, zavazují se .smluvní
strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke
snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
5. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.
6. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.
7. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních,
zhotovitel.

2 vyhotovení obdrží objednatel

a 2

8. Zhotovíte I nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
9. Ve všech
případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení
občanského zákoníku.

Přílohy:

1 - Nabídkový rozpočet
Č. 2 - Časovýa finanční harmonogram
Č.

prací

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

V Olomouci dne
Za objednatele:

název zhotovitele
jméno, příjmeni, titul
funkce

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Drahomír BABNIČ
ředitel
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Příloha Č. 3 dokumentace zadávacího řízení pro podání nabídky

Předloha seznamu poddodavatelů

Seznam poddodavatelů
Pokyn pro účastníka zadávacího řízení:
V případě, že účastník zadávacího řízení bude při plnění
poddodavatele, uvede je v seznamu,
poddodavatelů plnit.
Dodavatel
zadávacího

včetně uvedení

předmětu

veřejné

části veřejné zakázky,

zakázky

kterou

využívat

bude každý z

, IČO:
, se sídlem
, PSČ
, (dále jen l1dodavate/"L jako účastník
řízení veřejné zakázky s názvem 111/44319 Posluchov, tímto v souladu s § 105 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, čestně

prohlašuje,

že na plnění

veřejné zakázky se

budou podílet tito poddodavatelé:
Pozn. Účastník zadávacího řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik poddodavatelů uvádí.

PODDODAVATEL

.

Jméno poddodavatele
(název,

obchodní
a přijmení)

firma,

Č....

příp.

jméno
..

IČO

-

.

Sídlo / místo podnikání / bydliště
v

•

,

Část verejne zakázky,
poddodavatel plnit

kterou'

bude

..

Podíl části veřejné zakázky, je~ bude
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo %

----- ----- --------------

------ - - --- -- - -------~------------

--- N E B O -- -- - -- -- - - - - - -------- - - - -- ---------- - -- -- --- --- - - -------- - --

Pokyn pro účastníka zadávacího řízení:
V případě, že účastníku zadávacího řízení nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění
veřejné zakázky, účastník zodávacino řízení tento seznam neuvede a tuto skutečnost čestně prohlásí.
Dodavatel
zadávacího

, IČO:
, se sídlem
, PSČ
, (dále jen l1dodavate/"L jako účastník
řízení veřejné zakázky s názvem 111/44319 Posluchov, tímto v souladu s § 105 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných' zakázek, čestně prohlašuje,
že mu nejsou známi poddodavatelé,
jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

v

dne

.

(podpis oprávněné osoby účastníka)

Příloha Č. 4 dokumentace zadávacího řízení pro podání nabídky

Předloha členů realizačního týmu

Seznam členů realizačního týmu
Dodavatel
, IČO:
r se sídlem
s PSČ
, (dále jen "dodavatel"l, jako účastník
zadávacího
řízení veřejné zakázky s názvem 111/44319 Posluchov, tímto čestně prohlašuje, že na
plnění veřejné zakázky se budou podílet tyto osoby (realizační tým splňující požadavky zadavatele na
vzdělání a odbornou kvalifikaci osob. uvedené v zadávací dokumentaci):

.

Titul, jméno a příjmení

STAVBYVEDOUcí

(titul, jméno a přijmení)
Vzdělání
(nejvyšší dosažené vzdělání

vč. názvu

školy/fakulty a oboru)
"-

Autorizace dle autorizačního

zákon

(obor autorizace a Č. dokladu

o autorizaci)
..

Odborná praxe
(popis a délka praxe odp_ovídající p_ožadavkům
zadavatele stanoveným v zadávac[ dokumentaci)
Zkušenosti
(popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným
dodávkám, službám nebo stavebnim pracem,
z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tyto
zkušenosti odp_ovídaií p_ožadavkům zadavatele
stanoveným v zadávací dokumentaci)
Poměr k uchazeči
(např. zaměstnanec)

v

dne

.

(podpis oprávněné osoby účastníka)

obor: Dopravní stavby
osvědčení o autorizaci č.: ..........

